ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 22 mai 2013 în şedinţa ordinară de lucru a
Consiliului local al comunei Vărgata, judeţul Mureş.
Şedinţa este convocată de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin
dispoziţia primarului nr. 55 din 17 mai 2013.
Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-a
arătat data, ora, locul desfăşurării acesteia precum și proiectul ordinei de zi.
Procesul verbal al acestei şedinţe ordinare este întocmit de doamna
Marinescu Ilona secretarul Primăriei comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei sunt
prezenţi domnii consilieri : Mihaly Alexandru, Katona Csaba-Peter, Isztojka
Mihaly, Nagy Csaba, Ambrus Jeno, Marton Zoltan, Molnar Endre, Kilyen Csaba,
Laszlo Laszlo, Balogh Blanka-Elizabeta și viceprimarul comunei Varga Ervin.
Preşedintele şedinţei, domnul consilier Kilyen Csaba, salută pe cei prezenţi
și declară deschise lucrările ședinței.
Domnia sa prezintă ordinea de zi a şedinţei consiliului local, conform
convocatorului ce a fost comunicat tuturor consilierilor:
• Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară
de lucru a consiliului local Vărgata din data de 04 aprilie 2013,
• Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului
local al comunei Vargata la data de 31 martie 2013
• Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii valabilitatii
documentaţiei "PUG şi a Regulamentului local de urbanism al comunei Vărgata "
• Proiect de hotărâre cu privire la acceptul si sustinerea participării
Bibliotecii Comunale Vărgata la Programul Național BIBLIONET
• Prezentarea adresei nr. 3.438/ din 09.05 2013 D/15 a Consiliului Județean
Mureș –Direcția Judeteană de Evidenta a Peroanelor Mureș
• Cererea nr. 1337 din 23 aprilie 2013 a domnului Laszlo Gellert –
administrator la S.C. Topopont SRL Tg Mureș
• Cererea nr. 1493 din 10 mai 2013 a domnului Somlay Janos Tg Mureș
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Cererea nr. 1.571 din 16 mai 2013 a domnului Laszlo Gellert –
administrator la S.C. Topopont SRL Tg Mures
• Cererea nr. 1.625 din 17 mai 2013 a domnului Gagyi Jozsef reprezentant
EMTE
• Diferite
Preşedintele şedinţei supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi
prezentată pe baza convocatorului primarului.
Supune la vot
Toţi consilierii locali prezenţi sunt de acord cu ordinea de zi prezentată.
Domnul primar ec. Balogh Istvan dorește ca pe ordinea de zi să fie introdus
un al unsprezecelea punct proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rețelei școlare
pe anul școlar 2013/2014.
Toți consilierii locali sunt de acord cu introducerea pe ordinea de zi și a
acestui punct.
Președintele ședinței trece la discutarea primului punct din ordinea de zi:
Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința ordinară de lucru a
consiliului local Vărgata din data de 4 aprilie 2013.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții?
Domnul consilier Mihaly Alexandru propune ca lucrările ședințelor de
consiliul local să fie înregistrate.
Domnul consilier Ambrus Jeno susține propunerea domnului consilier
Mihaly Alexandru.
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 4
aprilie 2013. Toți consilierii locali sunt de acord iar domnul consilier Mihaly
Alexandru este de acord cu obiecția prezentată de domnia sa mai sus.
Se trece la dezbaterea al celui de al doilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei
Vărgata la data de 31 martie 2013.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Vărgata la data de 31
martie 2013.
Se trece la discuții :
Domnul consilier Molnar Endre întreabă dacă pentru încasarea debitelor
restante sunt șanse și ce restricții există pentru rezolvarea problemei?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că s-au luat măsuri și s-a reușit
încasarea unei sume importante cu ocazia eliberării adeverințelor solicitate de
deținătorii de terenuri pentru completarea dosarului APIA.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că a fost adoptată de consiliul
local o hotărâre prin care s-a stabilit că angajații primăriei care contribuie la
•
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încasarea debitelor restante vor primi un procent din suma încasată, și întreabă dacă
această hotărâre a fost pusă în aplicare?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că nu a fost acordată nici o sumă în
acest sens.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că în satul Grîușorul sunt persoane
care construiesc fără autorizație de construire și întreabă la ce instituție trebuie
depusă sesizarea pentru a fi luate măsurile necesare de a opri construirea acestor
clădiri.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că din păcate sunt foarte multe
persoane care nu dețin acte de proprietate asupra imobilului în care locuiesc și nu
au posibilități materiale de a face demersurile pentru intabularea terenurilor
intravilane.
Domnul consilier Molnar Endre arată că trebuiesc luate măsuri ca terenurile
intravilane să fie intabulate de către proprietari și să facă fiecare persoană în cauză
demersurile necesare de a intra în legalitate.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că depune un efort extraordinar
împreună cu colegii din Primăria comunei Vărgata pentru întocmirea planurilor
parcelare .
Domnul consilier Marton Zoltan arată că, se poate obliga pe persoanele care
construiesc fără autorizație de construire, să demoleze construcția.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă dacă există o evidență din care să
reiasă care sunt persoanele debitoare?
Domnul consilier Mihaly Alexandru arata că demolarea clădirilor construite
fără autorizație de construire se poate face numai dacă există o sentință
judecatorească definitivă în acest sens. Cei care construiesc pe teritoriul comunei
Vărgata trebuiesc obligați să obțină autorizații de construire și în acest fel să
contribuie la bugetul local
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuție a bugetului local al comunei Vărgata la data de 31 martie
2013.
Cu un număr de 10 voturi pentru, o abținere, se abține domnul consilier
Mihaly Alexandru, se aprobă hotărârea prezentată.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea celui de al treilea punct din ordinea
de zi : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii valabilității
documentaţiei "PUG şi a Regulamentului local de urbanism al comunei Vărgata "
Domnul primar prezintă expunerea de motive cu privire la prelungirea
valabilității documentației PUG și a Regulamentului local de urbansim a comunei
Vărgata.
Domnul consilier Molnar Endre întreabă ce posibilități sunt pentru
finalizarea PUG lui comunei Vărgata?
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Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că nu sunt fonduri în bugetul local și
asteaptă să obțină fonduri de la Guvern pentru finalizarea PUG lui comunei .
Domnul consilier Mihaly Alexandru se interesează dacă limitele
intravilanului la satele Vărgata și Mitrești sunt așa cum s-a discutat în ședința
consiliului local.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă dacă în satul Valea intravilanul
localității se extinde până la pensiunea Tunder Ilona.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în PUG ul comunei Vărgata este
cuprins numai imobilul deținut de domnul Szasz Csaba adică terenul aferent al
pensiunii Tunder Ilona.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că ar fi necesar ca la niuvelul
comunei să fie angajată o persoană care să se ocupe cu probleme de urbanism.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea prelungirii valabilității documentaţiei "PUG şi a Regulamentului local de
urbanism al comunei Vărgata ".
Toţi consilierii locali prezenţi sunt de acord cu Proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea prelungirii valabilității documentaţiei "PUG şi a
Regulamentului local de urbanism al comunei Vărgata ".
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire la acceptul și susținerea participării Bibliotecii Comunale
Vărgata la Programul Național BIBLIONET.
Se trece la discuții:
Domnul primar ec Balogh Istvan arată importanța acestei propuneri de
susținere a participării bibliotecii comunei Vărgata la Programul Național
Biblionet.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă ce cheltuieli suplimentare vor fi dacă
susținem acest program. O persoană angajată a bibliotecii comunei Vărgata va
trebui să participe la un curs de perfecționare.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că este elaborat un program național de
finanțare a bibliotecilor în baza căruia o persoană, angajată a bibliotecii respective,
va trebui să participe la un curs de perfecționare în domeniu.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că participarea bibliotecii comunei
Vărgata la Programul Național Biblionet este de importanță majoră pentru comuna
Vărgata. In cadrul acestui program Biblioteca comunei Vărgata va fi dotată cu un
un important număr de cărți precum și cu calculatoare. Pentru gestionarea acestui
program în cadrul bibliotecii trebuie să fie angajată o persoană cu program întreg
de lucru.
Domnul consilier Mihaly Alexandru își exprimă opinia că nu este de acord ca
persoana angajată cu program întreg a bibliotecii să nu facă parte din familia
doamnei Fazakas Melania.
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Domnul consilier Molnar Endre consideră că angajatul bibliotecii Vărgata
trebuie să fie o persoană care să aibă pregătirea necesară, să respecte programul
de funcționare a bibliotecii și să țină o evidență clară a cărților din dotare.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în funcție de solicitările
concetățenilor va stabili un program pentru biblioteca.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă dacă locuitorii comunei sunt
interesați de cărțile existente în biblioteca.
Domnul consilier Mihaly Alexandru se interesează dacă programul de
funcționare a bibliotecii este respectat. Comentează asupra modului în care a fost
organizat examenul de angajare a bibliotecarului.
Domnul consilier Varga Ervin roagă pe președintele ședinței să atragă atenția
consilierilor să respecte programul de desfășurare a ședinței consiliului local să se
discute la obiect și să se respecte ordinea de zi .
Doamna secretar precizează ca aceste probleme trebuiesc discutate în
comisiile de speciaslitate.
Domnul consilier Molnar Endre se interesează dacă se efectuează
inventarierea cărților de la bibliotecă. Arată că are cunoștință că multe persoane
care au împrumutat cărți de la biblioteca comunei Vărgata nu le-au mai restituit.
Domnul consilier Isztojka Mihaly arată că trebuie să aderăm la acest
program, program care se realizază cu fonduri nerambursabile.
Domnul consilier Marton Zoltan atrage atenția că dotarile cu care Primăria
comunei Vargata va fi inzestrată trebuiesc evidențiate și păstrate cu grija.
Domnul consilier Mihaly Alexandru consideră ca problemele privind
funcționarea bibliotecii comunei Vărgata sunt cât se poate de serioase.
Domnul primar Balogh Istvan arată că problemele privind aderarea
Bibliotecii comunei Vărgata la Programul național Biblionet trebuiesc analizate cu
atenție si în măsură în care consiliul local consideră util acest program să fie
adoptat proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Marton Zoltan intreabă ce cheltuieli suplimentare vor fi
generate de acest program ( exemplu asigurarea buburilor ce vor intra în
patrimoniul bibliotecii).
Domnul primar Balogh Istvan arată că pentru asigurarea bunurilor dobândite
prin acest program este necesară o sumă nesemnificativă.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la
acceptul și susținerea participării Bibliotecii Comunale Vărgata la Programul
Național BIBLIONET.
Cu 9 voturi pentru, 1 voturi impotrivă, domnul consilier Ambrus Jeno, o
abținere, se abține domnul consilier Mihaly Alexandru se adoptă hotărârea cu
privire la acceptul si susținerea participării Bibliotecii Comunale Vărgata la
Programul Național BIBLIONET.
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Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi:
Prezentarea adresei nr. 3.438/ din 09.05 2013 D/15 a Consiliului Județean
Mureș –Directia Judeteană de Evidenta a Peroanelor Mureș.
Doamna secreatar arată că Legea nr. 127/2013 prevede ca pentru divorti să
fie aplicată o taxă în valoare de 500 lei, taxa care poate fi majorată de către
consiliul local cu până la 20%. Legea stabileste clar cadru legal al acestei taxe.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că la Sângeorgiu de Mureș s-a stabilit o
taxă de divorți în valoare de 10 mii lei.
Domnul consilier Mihaly Alexandru propune ca taxa de divorți sa fie în
valoare de 500 de lei, așa cum de fapt stabilește legea nr.127/2013.
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune ca taxa de divorț să fie în valoare de
600 lei (aplicand majorările prevăzute de legea nr. 127/2013).
Președintele ședinței supune la vot: 7 voturi pentru, împotrivă sunt domnii
consilieri: Ambrus Jeno, Katona Csaba-Peter, Mihaly Alexandru și Marton Zoltan.
Se trece la dezbaterea celui de al şaselea punct din ordinea de zi: Cererea nr.
1337 din 23 aprilie 2013 a domnului Laszlo Gellert – administrator la S.C.
Topopont SRL Tg Mureș
Se trece la discuții:
Domnul primar Balogh Istvan arată că pentru prelungirea programului de
funcțioinare a barului este necesar între altele și acordul vecinilor.
Domnul consilier Molnar Endre consideră că pentru prelungirea programului
de funcționare a barului trebuie stabilită o taxă, taxa comparabilă cu taxa platită de
comercianții ambulanți.
Doamna secretar atrage atenția ca pentru prelungirea programului de
funcționare trebuie ca, consiliul local să stabilească un program cadru, program de
care Primăria Vărgata va ține cont la eliberarea autorizației de funcționare.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că programul de funcționare a barului
trebuie să fie stabilit la eliberarea avizului de funcționare a acestuia.
Domnul primar arată că se face o adresă la protecția consumatorilor prin care
se va solicita condițiile de admisibilitate în cazul prelungirii funcționării
programului barurilor.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că cererea nr. 1337/2013 trebuie
discutată după ce Protectia Consumatorilor își exprimă punctului de vedere.
Președintele ședinței anunță consiliul local ca soluționarea adresei de mai sus
se va face numai după ce Protecția Consumatorilor va raspunde la solicitările
Primăriei Vărgata.
Se trece la dezbaterea celui de al şaptelea punct din ordinea de zi: Cererea
nr. 1493 din 10 mai 2013 a domnului Somlay Janos Tg Mureș.
Se trece la discuții:
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Domnul consilier Isztojka Mihaly arată că pe strada precizată în cererea nr.
1493/2013 domnul Somlay Janos circula numai ocazional la sfârșitul săptămânii.
Domnul consilier Ambrus Jeno consideră că trebuiesc asigurate fonduri
pentru repararea străzilor comunei Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că trebuiesc luate măsuri pentru
repararea străzilor comunei cu atât mai mult cu cât Primăria Vărgata contribuie cu
fonduri și la actvitatile organizate de Universitatea SAPIENTIA prin domnul
profesor Gagyi Laszlo.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că, în funcție de posibilități, va fi
intreținută și această stradă.
Se trece la dezbaterea celui de al optelea punct din ordinea de zi Cererea nr.
1.571 din 16 mai 2013 a domnului Laszlo Gellert – administrator la S.C. Topopont
SRL Tg Mureș.
Cererea respectivă nu mai este de actualitate.
Se trece la dezbaterea celui de al nouălea punct din ordinea de zi: Cererea
nr. 1.625 din 17 mai 2013 a domnului Gagyi Jozsef reprezentant EMTE
Domnul primar Balogh Istvan arată că sumă solicitată a fost prevazută în
bugetul comunei Vărgata pentru anul 2013.
Domnul consilier Ambrus Jeno este contrariar de faptul că domnul profesor
Gagyi care are un salariu de de 3-4 mii lei lunar mai solicită și fonduri din
bugetul local.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că organizarea Seminariului organizat
de domnul profesor Gagyi Laszlo a devenit o tradiție pentru comuna Vărgata. La
acest seminariu participă și delegații din străinătate și consideră că această
activitate a domnului profesor Gagyi trebuie susținută de primărie.
Domnul primar Balogh Istvan arată că activitatea susținută de domnul
profesor Gagyi este în interesul comnunității locale. In acest sens au apărut cărți
importante cum sunt ,, Modul de desfășurare a colectivizării comunei, și o altă
carte privind Viața domnului Balogh Pal,,
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că această acativitate este
subvenționată și de către alții.
Domnul consilier Kilyen Csaba trebuiesc alocte fonduri atât pentru repararea
străzilor cât și pentru activitatea desfășurată de domnul profesor Gagyi.
Se supune la vot Cererea nr. 1.625 din 17 mai 2013 a domnului Gagyi Jozsef
reprezentant EMTE.
Cu un număr de 9 voturi pentru, împotrivă sunt domnii consilieri Ambrus
Jeno și Mihaly Alexandru a fost aprobată Cererea nr. 1.625 din 17 mai 2013 a
domnului Gagyi Jozsef reprezentant EMTE.
Se trece la dezbaterea celui de al zecelea punct din ordinea de zi: Proiectul
de hotărâre cu privire la aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2013-2014.
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Domnul consilier Mihaly Alexandru cere ca această problemă să fie
discutată în următoarea ședintă a consiliului local.
In interventia sa domnul primar arată că acest proiect de hotărâre trebuia
adoptat încă din luna aprilie 2013
Domnul consilier Mihaly Alexandru întrebă: în ce condiții funcționează
școlile de pe teritoriul comunei Vărgata?
Doamna consilieră Balogh Blanka-Elizabeta, cadru didactic la Școala
gimnazială Vărgata dorește că solicitările domnului consilier Mihaly Alexandru să
fie mai concrete și în acest fel să poată da domnului consilier informațiile cerute.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă: câți elevi sunt înscris la școlile din
comuna Vărgata.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2013-2014.
Cu un număr de 7 voturi pentru, 4 abțineri, se abțin domnii consilieri Marton
Zoltan, Molnar Endre, Ambrus Jeno și Mihaly Alexandru, se adoptă Proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea rețelei școlare pe anul școlar 2013-2014.
Se trece la dezbaterea celui de al unsprezecelea punct din ordinea de zi :
Diferite
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă pe domnul primar dacă
Primăria Vărgata are posibilitatea să repare gardul din fața Bisericii Reformate
Vărgata.
Preşedinte de şedinţă
Kilyen Csaba

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona
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